
KAMMARMUSIK I VINTERTID är en dold juvel i svenskt musikliv. Varje år under sportlovs-
veckan samlar viola- och kammarmusikprofessorn Henrik Frendin, några absoluta toppmusiker för 
att musicera tillsammans. Festivalen har under årens lopp blivit något av en institution och lockar 
hängivna kammarmusik-älskare ifrån hela Skandinavien som vill njuta av musiken som man gjorde 
förr, i salongen efter en god måltid. Arrangemanget startades redan 1960 av den legendariske 
violinisten Otto Kyndel och är ett av landets äldsta och mest genuina musikevenemang. I dryga 30 
år stod Grythyttans Gästgiveri som värd men 2016 flyttades kammarmusikveckan till den genuina 
Sahlströmsgården i Utterbyn utanför Torsby. Här bjuds ett varierat och rikt konsertprogram. Man 
bor bekvämt i konstnärshotellets vackra och moderna rum och kan dagligen njuta av den fantastiska 
maten och vinet. Lediga stunder ägnas åt promenader eller skidturer i de vackra omgivningarna. På 
förmiddagarna ger musikerna musikföreläsningar, där de insiktsfullt och populärt 
berättar om kvällens konsertprogram.

Varmt välkomna till fem dagars inspirerande rekreation för alla sinnen!

Henrik Frendin
konstnärlig ledare

Sahlströmsgården - Hotell & restaurang
Utterbyn 20
685 92 Torsby

KAMMARMUSIK I VINTERTID 
23-27 FEBRUARI 2020
SAHLSTRÖMSGÅRDEN - TORSBY

”Sköna musikupplevelser och 
fantastiska måltider 
i en konstnärlig miljö”

”Sveriges smartaste musikfestival”

60-ÅRS JUBILEUM!



Priser
Helpension söndag-fredag 23/2-28/2
Incheckning efter kl 15.00 på söndagen
varefter middagen serveras 18.00.
Utcheckning fredag morgon 28/2 efter frukost.
Enkelrum: 6595:-
Dubbelrum: 5945:- per person.
Konsertavgiften på 1200:- vid helpension tillkommer
och betalas kontant till föreningen vid ankomsten till
Sahlströmsgården. Har ni en önskan om speciellt 
rum? Hör av er snarast. I mån av plats kan enstaka 
dygn bokas.

Rumsbeställning och upplysningar
Sahlströmsgården
tel 0560-100 26
E-post: info@sahlstromsgarden.se
Hemsida www.sahlstromsgarden.se

Resa
Tåg eller flyg till Torsby.
Därefter kan biltransport till Sahlströmsgården 
ordnas.
Kontakta Sahlströmsgården om transport önskas.
Bil: Se färdbeskrivning på Sahlströmsgårdens hemsida.

Föreningen Kammarmusik i vintertid
Kontaktpersoner:
Kerstin Björkman - Danmark
Tel: +45 26 71 20 54
E-post: bjorkman@mail.tele.dk

Agneta Gip - Sverige
Tel: 073-732 11 65
E-post: agnetagip@gmail.com

Konsertintroduktion mån-ons kl 10.30–11.30 av 
musikerna. Konsertbiljetter för enstaka konserter kan 
köpas för 200 kr per kväll. Ring Sahlströmsgården och 
förbeställ. Övrig information samt artistpresentationer 
återfinns på Sahlströmsgårdens hemsida.

Söndag 23 februari kl 20.00
2 GITARRER
100 NYANSER
THE GOTHENBURG 
COMBO
Sveriges internationellt uppmärksammade
gitarrduo tolkar klassiker och 
folkmusik ifrån alla världens hörn.
Verk av bl.a Brahms, Rossini & de Falla.

Måndag 24 februari kl 19.30
POLSKA À LA
TELEMANN 
HENRIK FRENDIN - BAROCKVIOLA
HÅKAN OLSSON - BAROCKVIOLA
ANNA PARADISO LAURIN - CEMBALO
Telemanns folkmusikaliska intryck från Polen i all dess 
barbariska skönhet, varvas med äkta svensk, urgammal 
folklore. 

Tisdag 25 februari kl 19.30
FOXES OF 
THE QUARTET
TALE OLSSON - VIOLIN
JAKUB NOWAK - VIOLIN
HÅKAN OLSSON- VIOLA
HELENA NILSSON - CELLO
Vi får ett kärt återbesök av våra legendariska 
kvartetträvar som denna afton hyllar 250 års-jubilaren 
Ludwig van Beethoven.

Onsdag 26 februari kl 14.00
ÄRLINGSSON & SYSKONEN 
SAHLSTRÖM
BENGT SAHLSTRÖM - berättare
Bengt berättar om gårdens
förgrundsgestalter och dess 
fascinerande levnadsöden. 
Henrik Frendin färgsätter med 
spelmanslåtar ur Erling Ärlingssons 
notbok.
Förbokning krävs. Begränsat antal platser.

Onsdag 26 februari kl 19.30
MUSIKALISK SALONG
1700-TAL
DAN LAURIN - BLOCKFLÖJT
HENRIK FRENDIN - BAROCKVIOLA
ANNA PARADISO LAURIN - CEMBALO
En spännande tillbakablick på 1700-talets musikscen i 
Stockholm och dess internationella influencers.
Verk av bl.a Åhlström & Corelli

Torsdag 27 februari kl 20.00
FRENDIN
MED VÄNNER
Efter en grandios måltid serverar 
Henrik Frendin och alla inbjudna
musikervänner en brokig 
kammarmusikkavalkad med idel 
överraskningar i olika konstellationer. Grand finale blir 
ett framförande av Bachs Brandenburgkonsert nr 6.
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